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VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI 

za šolsko leto 2015/2016 

 
____________________________, rojen(a) _________________,  

              (ime in priimek)            (datum rojstva) 
 
 

dijak(inja) __________ oddelka v šolskem letu 2015/2016  
 

se želim udeležiti nagradne strokovne ekskurzije. 
 

 
DO KONCA 1. STRANI IZPOLNI RAZREDNIK (obkroži) 

 
• Dijak(inja) (obkroži črko pred odgovorom): 

a. se vzorno vede (je spoštljiv/spoštljiva, vljuden/vljudna, nekonflikten/nekonfliktna, 
sodelovalen/sodelovalna do sošolcev, strokovnih delavcev in ostalih zaposlenih na šoli, 

b. je zgled kulturnega obnašanja tudi pri izvajanju dejavnosti izven šole/za šolo, s čimer prispeva k 

ugledu šole. 
 

• Opravljanje predstavniških funkcij v oddelčni, dijaški skupnosti ali svetu zavoda  (upoštevamo 

celoletno vestno opravljanje funkcije): 
 

DEJAVNOST/FUNKCIJA ŠT. TOČK 

a. tajnik/tajnica oddelčne skupnosti                    5 

b. blagajnik/blagajničarka oddelčne skupnosti  10 

c. predsednik/predsednica oddelčne skupnosti  10 

d. predstavnik/predstavnica v dijaški skupnosti 10 

e. predstavnik/predstavnica v Svetu zavoda 15 

f. predsednik/predsednica dijaške skupnosti 20 

                          
 

Podpis dijaka(inje):      Podpis razrednika: 
 

 
• Kriterij za izbor dijakov za nagradno ekskurzijo za šolsko leto 2015/2016 lahko preberete na spletnih 

straneh Gimnazije Ormož. 
• Vlogo dijak(inja) odda razredniku/razredničarki najkasneje do vključno petka, 24. junija 2016. 

Komisija bo izbor dijakov objavila na oglasni deski šole najkasneje v sredo, 20. julija 2016. 
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• V šolskem letu 2015/2016 sem dosegel(a) (obkroži črko pred uspehom): 
 

SPLOŠNI UČNI USPEH 

a. ODLIČEN b. PRAV DOBER c. DOBER 

20 točk 10 točk 5 točk 

 
 
 

• Udeležil(a) sem se naslednjih tekmovanj (pri dosežku zapiši naziv tekmovanja in mentorja 

– najvišjo raven dosežka): 

 
ZAHTEVNOST  TEKMOVANJE V ZNANJU 

KATEGORIJA I Cankarjevo tekmovanje, matematika, fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina, programiranje 

KATEGORIJA II sladkorna bolezen, kviz NOB, bralna značka, Bober 

 
 

NAZIV TEKMOVANJA 
(področje/predmet, mentor) 

 
RAVEN 

TEKMOVANJA 
(PRIZNANJE/ 

MESTO) 

DOSEŽKI 

TEKMOVANJA V 
ZNANJU RAZISKOVALNO 

DELO KATEGORIJA 
I 

KATEGORIJA 
II 

DRŽAVNO 

 

(1.) zlato  80 40 100 

 

(2.) srebrno 60 30 75 

 

(3.)      bronasto 40 20 55 
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REGIJSKO 

 
uvrstitev na državno +5 +5 +5 

 

(1.) zlato    50 

 

(2.) srebrno 30 20 40 

 

(3.)      bronasto 20 15 30 

ŠOLSKO 

 

uvrstitev na regijsko +5 +5 

  

(3.) bronasto 10 5 

 
  

• Sodeloval(a) sem pri naslednjih natečajih oz. projektih (priloži DOKAZILO o sodelovanju oz. 
dosežku): 

 

RAVEN 
TEKMOVANJA 
(PRIZNANJE/ 

MESTO) 

NATEČAJI
/PROJEKTI 
(ustvarjalni 

dosežki) 

NAZIV (predmet/področje, mentor) 

VSESLOVENSKI 

1.–5. mesto 30 
 

sodelovanje 5 
 

REGIJSKO 

1.–3. mesto 15 
 

sodelovanje 5  

ŠOLSKO 

1. mesto 10  

sodelovanje 5 
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• Udeležil(a) sem se naslednjih športnih tekmovanj (zapiši najvišjo raven dosežka): 
 

RAVEN 
TEKMOVANJA 

DOSEŽKI 
NAZIV 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 

FINALE – 
DRŽAVNO 60 50 40 

 

sodelovanje 5 
 

POLFINALE 50 40 30 
 

sodelovanje 5 
 

ČETRTFINALE 40 30 20 
 

sodelovanje 5 
 

PODROČNO 30 20 10 
 

Sodelovanje 5 
 

OBMOČNO 20 10 5 
 

sodelovanje 5 
 

 
Pri točkovanju se upošteva ali udeležba ali rezultat. 
 
 
 

• Sodeloval(a) sem pri promociji šole: 

 
  

(razredna predstavitev v OŠ, tržnica poklicev na OŠ, delavnice za osnovnošolce, aktivno sodelovanje pri 
izpeljavi informativnega dne, celoletni prispevek k izdaji šolskega časopisa/k oblikovanju šolske spletne 
strani  (fotografi, novinarji, uredniško delo …), celoletni prispevek k šolskim radijskim oddajam Dijaški 
koktajl, celoletno zastopanje šole na debatnih turnirjih) 
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POGOSTOST UDELEŽBE ŠT. TOČK DEJAVNOST 

o občasna udeležba (1-2) 
 5 

 

o redna udeležba (3 in več) 10 

 

o celoletna udeležba z javno 
predstavitvijo dela 20 

 

 
 

• Sodeloval(a) sem na javnih prireditvah šole: 

(literarno-recitacijska skupina, pevski zbor, šolski orkester, plesna dejavnost, izvedba delavnice za dijake 
Gimnazije Ormož, celoletna koordinacija/vodenje, pevskih/glasbenih/plesnih  … dejavnosti, 
dramska/lutkovna/gledališka skupina) 

POGOSTOST UDELEŽBE TOČKE DEJAVNOST IN MENTOR 

o občasna udeležba  5 

 

o redna udeležba 10 
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o celoletna udeležba z javno 
predstavitvijo dela 20 

 

 
 
 
• Prostovoljstvo in/ali tutorstvo (priloži FOTOKOPIJO DNEVNIKA prostovoljstva in tutorstva) : 
 

DEJAVNOST ŠT. TOČK NAZIV DEJAVNOSTI (termin, institucija) 

Aktivna udeležba na dejavnostih v 

organizaciji Gimnazije Ormož ali zunanjih 

institucij (MCO, Rdeči križ, Društvo za 

zaščito živali, Psihiatrična bolnica Ormož, 

Vrtec Ormož, Ljudska univerza ...) 

1-5 

 

CELOLETNO TUTORSTVO 

• posamezniku (zapiši ime in priimek 

dijaka) 

 

• skupini  dijakov (zapiši imena in priimke 

dijakov in razred) 

 
 

• celotnemu razredu (zapiši razred) 

0–10 

 

0–20 

 
0–30 

 

 


